
Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

Codi: JGL2019/32
Data: 12 d'agost de 2019

A les 08.00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president
Miguel Porquer Tugores, 1r. Tinent de batle
Margarita Ballester Bauzà, 2na. Tinenta de batle
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. Tinenta de batle
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. Tinenta de batle

Així mateix assisteix el regidor Mariano Juan Serra Sabater,  a l’objecte d’informar de la seva
activitat com a regidor.

S’excusa d’assistir:

Andrés Pedro Cantarellas Tugores.

----

Són assistits per la secretària accidental de la Corporació, Antònia Cladera Perelló.

S’inicia la sessió essent  les 08.00 hores.

1.1. Educació i Joventut
1.1.1.   Aprovació  de  contracte  menor  d’obres  vàries  en  la  sala  de  calderes  de  l’escola
d’educació infantil.

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  al  contractista MIQUEL CLOQUELL CAPO,  per  un
import de 1.414,95 € (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3230.63201 del vigent pressupost municipal.

3r. Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de la
Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  -LCSP 2017-,  i  es  tramiti  el
pagament si procedeix.
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4t. Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2. Medi Ambient i Agricultura
1.2.1.  Tràmit  audiència prèvia a la  proposta resolució convocatòria de subvencions per al
finançament  d’inversions  relatives  a  la  prevenció,   reducció  i  gestió  de  residus  a  les  Illes
Balears per a l’any 2019-2020.

1. Acceptar la subvenció atorgada i presentar la justificació deguda davant la Conselleria de Medi
Ambient i Territori  en els termes i terminis prevists a les bases de la convocatòria.

1.3. Urbanisme i Obres
1.3.1.  Aprovació projectes de "Millora condicions accessibilitat universal en parc infantil al
carrer  Circuït  del  LLac  de  Platja  de  Muro"  i  "Renovació  escomeses  xarxa  de
subministrament  d'aigua  potable  carrers  Josep  Mª  Quadrado,  Antoni  Carrió,  Colomer,
Sagrera i Joan Gamundí Ballester" i presentar-los a la Convocatòria de subvencions 2019 per
dur a terme obres d'inversió de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de
projectes i direcció d'obres.

Primer. Aprovar els projectes i amb el següent ordre de prioritat:

1r."Renovació d'escomeses de la xarxa de subministrament d'aigua potable dels carrers Josep Mª
Quadrado, Antoni Carrió, Colomer, Sagrera i Joan Gamundí Ballester", redactat per l'enginyer de
camins, canals i ports, José Iglesias Estallés.

2n. "Millora de les condicions d'accessibilitat universal en el parc infantil situat en el carrer Circuit
del Llac de Platja de Muro", redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, José Iglesias Estallés,
condicionat a l'obtenció de l'autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics.

Segon. Presentar ambdós projectes aprovats a la Convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme
obres  d'inversió  de  competència  municipal,  i  sufragar  honoraris  de  redacció  de  projectes  i  de
direcció d'obres.

1.3.2. Aprovar la documentació corresponent al projecte "Millora del ferm del tram de camí,
de titularitat municipal, situat entre Sa Pobla i la carretera Ma-3431, en els TM de Sa Pobla i
Muro, recorregut habitual d'accés a Can Picafort" i presentar-lo a la convocatòria del Pla
Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019    

Primer. Aprovar la documentació preceptiva, del  projecte: "Millora del ferm del tram de camí, de
titularitat municipal, situat entre Sa Pobla i la carretera Ma-3431, en els TM de Sa Pobla i Muro,
recorregut habitual d'accés a Can Picafort" redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, José
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Iglesias Estallés, col·legiat núm. 28776, en data agost de 2019, amb un pressupost pel coneixement de
l'Administració de 548.971,92 euros.

Segon. Presentar l'esmentat projecte a la convocatòria pública del Pla Anual d'Impuls del Turisme
Sostenible per al període 2019 i sol·licitar a l'Agència de Turisme de les Illes Balears la corresponent
ajuda econòmica per import de 548.971,92 euros.  

Tercer. Comunicar el present acord a l'Agència de Turisme de les Illes Balears, per al seu coneixement
i als efectes oportuns.

1.3.3.  Aprovació del PSS de l'obra "Millora de les condicions d'accessibilitat universal en el
carrer Major de la vila de Muro" . 

Primer.  Aprovar  el  Pla  de seguretat  i  salut  de l’obra "Millora de les  condicions d'accessibilitat
universal en el carrer Major de la vila de Muro".

Segon. Notificar el present acord a l’empresa COPROMIVA 2006, SL, i al coordinador de seguretat
i salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el batle dóna per acabada la sessió a les 08.15
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i la secretària
accidental , que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle La secretària accidental
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